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Auxiliae a Campanha de "Electron
jj

para que todos os Asylos e Hospitaes do Rio de Janeiro possuam instai-

laçôes de Radio para recreio e instrucção de

todos aquelles infelizes a quem a sociedade e o Estado devem beneficiar

Como se recreiam as cre-

anoas do Guy's Hospital de

==—= Londres — —
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Teleftinken { Não ha mais que pensar

TELEFUNKEN - 3

Os melhores e mais selectivos

apparellios de ftadio-telephonia.
Simples de manejo e extremamente

económicos

jgREPRESENTANTES E DEPOSITÁRIOS

Sonu- SelielEit 1 1. 1
Ríia l.° de Marro, 88 - Fone N. 7993 I
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A casa LIGNEUL, SANTOS & Cia.,

é a única que poderá satisfazer

todas as suas exigências de radio-

amador, tal a variedade
de seu stock.

Largo da Carioca, B--sob.=Tel. Central 4842
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Mayrink Veiga & Cia.
Importadores de material de radio-telephonia e radio-telegrapliia

. Receptores

At»water»Kent 4, 5 e 6 valv. -- Stromberg-Carlson 5 e tf valv.

Supertone supereterodyne de 8 válvulas.

Especialidade em alto-fallantes

Estação transmissora de 500 watts — Onda de 260 metros— Irradiações

diárias com programmas variados

Installaçôes completas de transmissores e receptores para

broadcasting e telegraphia. Montagens em onda curta

Grupos "Esco" de 300 volts, 500 volts, 1.000 volts e 2.000 volts

TEL. NORTE 2722

Rio de Janeiro — - -
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chama-se o alto-falarrte offereciclo por Luiz 8

- Corção para o l.° Posto de Recepção cia --= Campanha de Electron=
E' UM NOME UNIVERSALMENTE CONHECIDO COMO UM DOS MAIS
REPUTADOS FABRICANTES DE APPARELHQS DE TELEPHONIA E~^== RAD1OTELEPHONIA=^= =

*9 33 j& Teleph. Norte 4799
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POSTO DE SERVIÇO WILLARD COMMUNÍCA A SUA DISTINCTA

FREGUEZIA QUE SE ACHA, AGORA, FUNCCIONANDO Á RUA DAS

MARRECAS, 13 TELEPHONEfCEMTRAL 1861

STORAGE
RATTERIE

j
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WILLARD é o afamado fabricante de baterias para to
dos os fins imagináveis une se encontra na vanguarda
de todos os congéneres. Possuir uma bateria "WILLARD
é ter um apparelbo de precisão com funecionamento ga-

9

rantido por muitos annos

Representante:

» 33 & Tel. Norte 4799

-



O NOVO RADIOPHONE
E B—333

levíssimo, sensível r:i síutouisaveJ

4.000 oliias-iòS I

Griuides reclucções de prepos

REPRESENTANTES C l DEPOSITÁRIOS

SitH-WeitS.ll.
RUa l.° de Narço, 88 . Fone N. 7993

HtO

Seixos rolados

(Estudos Brasileiros)

Por E,. R.oquette Pinto

Acha-se no prelo nn-isnm volume da lavra do

Professor Rocjuette-Pinto, cujo summario é o se-

guinte:

Uma informante do Imperador Pedro II — TJm

manto real de Hawai! — Os segredos das TJyáras

— O Brasil e a Anthropogeographia — A Histo-

ria Natural tios pequeninos — As leis da Eugenia

— Miuçalhas (Poesias das estradas, Japoneses, O

valor das figuras. Cinzas de uma fogueira Pelo

Radio) — Von Martius — Aborígenes e etkno-

gtaphos — Euclydes da Cunha, naturalista —
Vicente de Carvalho, o meu poeta — No dia da

grande Saudade.

O volume será lindamente Illustrado com fi-

guras e desenhos origínaes.

Este numero contem:

Uma campanha que deve ser auxiliada—Professor Morize—Con-

curso Infantil—Alto falante...-—-Como construir receptores, (
fim

)

por H. E. Benedict — Margarida Simões — Posto de Serviço

WiUard—Exposição de Radio em Recife—Episódios de todo

dia, por (xabrirl do Annuncio—O Snper-Hartley, pelo enge-

nheiro" Pierre J._Noizeux—Do nosso microphone—Para ouvir

estações distantes—Contentando a dois...—Indicador commer-
ciai de "Electron"—-As pulgas, pelo Dr. Sebastião Barrozo

—

Na índia—Radio Sociedade de Garanhúns—"Low-Eoss"-—Aos

que perguntam—Almanack de Radio.

NO PRÓXIMO NUMERO

Um receptor para cada leito de enfermo, por Ashur von A. Sommers—Bai-

lar- com Radio "sem fios", por Hugo Gerrtsback — Um rectificador de

válvula para baterias "A" e "B"—Curiosidades...

Breve: Almanack de Radio
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Numero avulso 600 rs.

Publicação de Radio Cultura, da Radio Sociedade do Ria de laneiío, distribuída entre os seus sócios

Órgão Official da Radio Sociedade Mayrink Veiga

IA CAMPANHA QUE Dl SER AUXILIADA

ALEGRIA PARA
OS

SOLITÁRIOS

"Electron" ge sente relia pelo
resultado colhido nestes primeiros
Hias de sua sympathica campanha.
Não ha exemplo maia animador

'í' campanhas outras iniciadas
por uma revista technica como é
'Electron". Prova isso a circula-
ção e conceito da revista e o fim
altamente meritório da campanha.
Nos sentimos desde já quanta

ilegria experimentarão esses in-
felizes que os amigos generosos
de "Electron" vão proporcionar-
momentos inesquecíveis de prazer
espiritual.

Deve haver entre os corações
liem formados, entre as almas
generosas, a mesma alegria tanto
em dar como era receber e uma da-
diva dessa espécie provindo de
mãos tão caridosas produz um
liem estar duplo que repercute si-

lencioso na própria consciência.
Ajudem-nos, pois. os nossos bons

amigos que a nossa "Campanha"
é, pode-se dizer, i nterminaveel, por-
quanto Incommensurável é o nu-
mero doa que devemos benefici-
ar.

"Electron", já escolheu quem de-
verá ser contemplado em seguida
ao Asylo para Cegos Adultos da
um Real Grandeza. Attendendo a
um antigo desejo de seu querido
director e fundador Roquette Pin-
to, a installação de radio que fa-

INSTRUCÇÃO PARA
OS

NECESSITADOS

remos a seguir será na 16" enfer-
maria da Santa Casa de Miseri-
córdia, á rua Santa Luzia, cuja
direcção está a cargo do Professor
Figueiredo Baena e onde Roquet-
te-Pinto passou grande parte da
sua mocidade laboriosa em estu-
dos de cirurgia.

Tratando-se de uma enfermaria
desta espécie, a installação a fa-

zer difere bastante da primeira.
Será uma installação especial

com tomadas de correntes junto
aos leitos dos enfermos Que pode-
rão ouvir as Irradiações por meio
de telephones e nunca de um alto-

falante, evitando assim o encom-
modo que possam dar a outros
cujos estados de saúde estejam
mais aggravados.

E' o uzual nos hospitaes de Lon-
dres e de accordo com as prescri-
pções dos médicos que sobre o
caso já fizeram demorados estu-
dos.

A seguir, "Electron" destinou
uma installação para um recolhi-
mento de orphãos e escolheu o
Abrigo Thereza de Jesus (Depar-
tamento Feminino) á rua Ibituru-
na n, 91, onde dezenas de orphãos
são ali mantidos.
Proseguindo, "Electron", dese-

jará contentar os velhinhos do
Asylo de São Luiz á Praia do Re-
tiro Saudoso, aos reclusos da Casa

CONFORTO PARA
OS

INFELIZES

de Correcção, á rua Frei Caneca e

aos asylados do Retiro dos Artis-

tas, em Jacarepaguá.

AS LISTAS

"Electron", expediu pelo correio
as seguintes listas numeradas e

devidamente authenticadas:

LISTAS EXPEDIDAS:
N". 1—ELECTRON

2—RADIO SOCIEDADE DO
RIO DE JANEIRO

3—Teixeira Pinto & C.

i—Mayrink Veiga & C.
5—M. Barros & C.

G—F. F. Braga & C.
" 7—Accumulatoren Fabrik

Acktiengesselchaft
" S—A. P. Kastrup & C.

9—Byington & C,
10—A. L. Moraes & C,
11—General Electric S. A.

" 12—Luiz F. Braga & C.
" 13—F. R. Moreira & C.
" 14—Companhia Nacional de

Communicações Sem Fio
" 15—S, A. Philips do Brasil
" 1G—Siemens Schuckert S. A.

17—Mestre & Blatgé
18—Luiz Corcão

" 19—Ligneul, Santos & C.
" 20—Casa T. S. F.
" 21—Snra. Anna Amélia de Q.

Carneiro de Mendonça
" 22—Light and Power

*1 ii nldiier Informai •ofcrc a ™»iu"rlo de Hndlo 'Blertroii" Dílde lhe irulnr.
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23—Snr
51—Prof. Elsy fio Nascimento

Machado
2S—Prof. Heloísa Albárto

Torres
26

—

Carreia ãa ManJiS
27 o ;;™,?j7

"' 28—Banco dos Fmiccioiumos
PubliCOS

" 2Í)— Haueo de Hospanha e

Brasil
" 30—Banco de Credito Com-

inercial

31—Banco do Comniercio c

Industria de S. Paulo
32—Banco Brasileiro Allemâo

" '.}?,—Banco Auxiliar do Com-
mercio

' SM— ílaneo do Brasil
35'—Associação Bancaria do

Rio de Janeiro
36—Banco Económico do Bra-

sil

' 37—Almeida Magalhães & I
',

" 38—Almeida Lisboa & Oompu.
nhia Limitad"

" 3B—Banco Aliiança
" -Hl—Baucu Allerufio T&uis»

atlântico
" !!—A 3 ntiM
" 42—A Pátrio
" 43 A Kptte
" 44—0 Cfíolib

" 45—0 Jornal
n; A Beocçffo

" 47

—

Jornal ão C^ífimereto
48

—

Jornal (to Branil
49

—

Gazeta Se Noticias
50

—

Imparcial

1 '. CONCORRÊNCIA

A TODAS AS CASAS DE ARTI-
GOS DE RADIO DESTA

CAPITAL

"Electron", receberá propostas
até o dia 1". de Novembro do cor-

rente anno, para installação de
um receptor de Radio na sede da
Escola Profissional e Aaylo para
Cegos Adultos, á rua Real Gran-
deza, 142, obedecendo ás seguin-
tes condições:

ai Installação completa de um
receptor de 3 válvulas, sendo uma
detectora e duas baixas-frequen-
oias; válvulas typo económico (1,5

volts no filamento) supporte ame-
ricano (grande ou pequeno); an-

tena externa, uni filar, com 15 me-
tros de comprimento; isoladores,

etc. . .

b) O receptor poderá ser de
qualquer fabricante, nacional ou
extrangeiro, obedecendo de preíe-

(•íii-ia ao circuito regenerativo e
devendo seleccionar perfeitamente
te as trez estações locaes.

c) Garantia de conservação dos
transformadores de baixa-frequen-

EL^OIN
cia por iim.minTnHi de «eis mezes.

d i As ' propostas serão recebi-

das eia uma folha de papel sem
timbre ou outros quaesquer dize-

res impressos, applioando o typo
do appareiho, seu fabricante e res-

pectivo preço liquido, pagável im-
tnedtatamejfte A tastaliaçSó do
mesmo, por esta revista, no aiio

àe sus inauguragao.
A proposta será assignada por

uni pseudonymo qualquer e dirigi-

da S Gerência de " Electron" è

i-n;-,- ]!•],,; faneca, n. 243'.

et O concorrente, em papel tim-
brado, em separado; dirigirá car-
ta á Radio Sociedade do Rio de
Janeiro com o mesmo pseudony-
mo da proposta enviada a "Ele-
ctron", assígnalando o envelope
com os seguintes dizeres:
PROPOSTA DE CONCORRÊNCIA

PARA A CAMPANHA DE
ELECTRON.

i ! Em igualdade de condições.
"Electron" preferirá os seus an-
mneiantes apôs a abertura das
sob^e-cartas enviadas a Radio So
<}ied ide, acto que poderá ser pre-

áenc ádo por todos os interessados.

_.s baterias e alto-falante para
•i i". Posto âe Recepção d/< Cam-
jmníia de Electron, foram forne-

cidos poios Srs. Luiz Corção. seu
representante.

SUBSCRIPÇÃO
HA LISTA N. 1

Quantia já publicada . . 130$Offu

DA LISTA N. 2

Associação Protectora dos
Cegos '

, . . 1I)0$0(IO

José Ferreira riu Craca
Couto õOSGOf)

Fernando Ramos .... 203000
Fernando Ramos .... 208000
Prof. Mauro Mçntagna . 20?000
Ayres Martins Torres. . ., lOtQOO
A dal licito Faria dos San-

tos . . 104000
Conimundanto Álvaro Al-

berto 200$000
Paul Perkoff 101000
H. Torres 103000
Lueio Mesquita 10$000
Álvaro Ozorio ..... 203000
Commandante Moraes Re-

go 20S0OO
M. D. Pinto Correia . . 10S000
Pelos Sub-offleíaes e Su-

periores da Aviação Na-
val — Abelardo A. de
Albuquerque ' 503000

Carlos da Silva Araújo . 10$000
Angelo .1. Marques . , . 501000
Atbeneu S. Luiz .... 10)000
Elza M. Peixoto ..... 103000
Germano Madeira . , , . 5S000
Alberto Conteville . . . 203000

Total até o dia 12 do
corrente 7763000

A CONTRIBUIÇÃO DE
ELECTRON

Esta revista reservará durante
>' -uipo de sua "Campanha", um

local uo seu texto, cuja oceupação
poderá ser feita por qualquer an-
nunoiante mediante o pagamento
de 1003000 que reverterá em bene-
ficio de sua "Campanha".
Quem desejará oceupar esse Jo-

gar 1

VALIOSA DADIVA
Do nosso particular amigo St.

Luiz Corção representante exclu-
sivo da Stomberg Carlson Mfg. Co.
e da Willarjl Storage Co., recebe-

mos uma gentilissima carta na
qual, appoiando a nossa "Cam-
panha" colloca-nos á nossa dispo-
sição baterias Willard necessárias
para a alimentação do "Io posto
de recepção de Electron" e um
alto-falante Stromberg n", 2-A. pa-
ra o mesmo fim.

E' uma dadiva valiosa que em
nome daquelles a quem irá bene-
ficiar, "Electron", beijai he as
mãos em agradecimento.

1 11 1 1 1

1
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PROFESSOR MORIZE

Procedente da Europa, onde foi

1 ninar parte na Assambléa Geral
do Conselho Internacional de Pes-
nuizas realizada em Bruxellas, re-

gressou ao nosso convivio o Prof.
Henrique Morize, Presidente da
Radio Sociedade do Rio de Janei-
ro, Director do Observatório Na-
cional e illustre collahorador de
" Electron ".

Ao notável seientísta "Electron"
apresenta os seus votos de boas
vindas.

•MUINÍIHHICI HIHtlMIJIl lUlllllNIlIOINIIIIIIIIEllllll

CONCURSO INFANTIL

Realizou-se o Concurso Infantil
instituído pela Radio Sociedade,
sob o patrocínio do Bazar Inter-
nacional, Largo da Carioca 1G-1S,

Dentre as innumeros respostas
recebidas, apenas quptro estavam
certas: as dos meninos Paulo
Reis, Maria Thereza Reis, Cármen
Pimentel e Diva Thomaz Alves.
De aceordo com as bases do

Concurso, o premio — um bello

automóvel offereeido pelo Bazar
Internacional — foi sorteado, no
dia 30 de Setembro, entre os qua-
tro concitrrentes que acertaram,

Collocados os quatro nomes em
uma urna, o representante do Ba-
zar Internacional gentilmente se
prestou a tirar a sorte, que reea-
hiu no nome da coneurrente Cár-
men Pimentel.

(In pid nnnmnrin em "Blept rjm" tem a certeu tu íllto.

I



NA AUSTRÁLIA

Era, em Junho do corrente an-
uo, de 125.047 o numero de licen-
ças concedidas pelos Telegraplios
da Austrália aos semfilistas desse
paiz, o que representa uma por-
centagem de 2,1 de amadores em
relação a população da ilha.
Em Victoría existem 63.494; em

New Soutn Wales, 36.292; em
Queensland, S.100; em South Aus-
trália, 12.105; em Western Austrá-
lia, 3.SSB, e em Tasmania, 1.170,

TAXI-RADIO

Em Chicago alguns taxi metros
uzam appa relhos receptores de ra-
dio que deleitam os seus passa-
geiros com as irradiações loeaes
8 de grande distancia.
E' um meio muito pratico para

distrahir o freguez, da marcação,
ás vezes apressada, do relógio . . .

SENADOR MARCONI

O notável vulto da radio-tele-
phonia, Senador Guglielmo Marco-
ni, acabou de installar no Dart-
mmith Ootiage Hospital um re-
ceptor de três válvulas, servindo-
se da opportunidade de se encon-
trar a bordo do seu yacht Electra,
ancorado em Darmouth Harbour.

ASSIGNATURAS DE ELECTRÒS

Attendendo a vários e constan-
tes pedidos de leitores nossos, in-

stituímos hoje as nossas assigna-
turas seniestraes e aunuaes, que
obedecerão aos seguintes preços:

Por 24 números . . . I2|00u
Por 12 números . . . 6$00Q
As assignaturas começam em

qualquer epocha.

EXPEDIENTE
Publicação de Radio

Cultura, da Radio Socie-
dade do Rio de Janeiro
distribuída entre os seus
sócios.

"Electron" é publicado
nos dias 1 e IS de cada
mez.

Numero avulso 600 rs,

na Capital e 800 rs. nos
Estados,

Fundadores :

Roquette Pinto, H. A.
Torres e Victoriano A.

Borges
Director o gerente :

AMADOR CYSNEIROS
Secretaria. :

Mlle, Maria Vellozo
Redactor technico :

Ellan Wratten
Redacção :

Pavilnão Tchecoslovaco
A.V. da \:lt;<ii-s - Rio -

Phone C, 3074

Impresso por Cysnelroa
& Cia.

R. Frei Caneca, 243 Pho-
iik N. 20S4

A TELEVISÃO PREOCCUPA A
FRANÇA

&U i

Os engenheiros Belin o M. Hol-
weck, fizeram ha pouco interes-

santíssimas experiências de Tele-

visão, por intermédio do Radiuiu
Instituto em Malmaison. nas pro-

ximidades de Paris.

Sobre esse notável feito, Elé<

tron proximamente publicará cir

cunstanciada noticia acompanha
da de óptimas Illustrações.

NA CHINA

Pekim possue agora uma pode-
rosíssima transmissora com 50
kilowatts de potencia para com-
municações além do Oceano Paci-

fico.

A nova estação, que possue 6

torres de 1.000 pés de altura, cada
uma, foi construida pela Federal
TelegrapJi Co., de Delaware, con-

trolada pela Radio Corporation 0}

Am /.rica.

PRÉMIOS A CONSTRUCTORES

500 libras foram offerecidas co-

mo prémios aos melhores constru-
tores de apparelhos de crysta! e
válvulas concorrentes da Man-
chester Wireless Exliibition, or-

ganisada pelo Eveníng Chroniclo
no período de 26 de Outubro a 6

de Novembro do corrente anno.

Leiam oa munindo» de "BUe- ctron" -que certamente lhee Intercalara».
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Como construir receptores
a
D 1

O
O

D
onoonooonaooanoonno
Uma vez que o painel tenha to-

dos os seus furos feitos nos seus
exactos logares, deve-se montar a
armação por meio de trez ou qua-
tro parafusos de cabeça arredon-
dada.
A taboa que serve de base a ar-

mação deve ser um pouco mais
curta que o painel afim de que en-
tre com facilidade na caixa dado
o caso que se queira. Nos cantos
posteriores do painel deve haver
duas cantoneiras de tamanho re-
gular que sirvam para sustentar
a parte alta do painel por meio de
duas taboinhas horizontaes que se
aparafuzam com aquellas, como se
1 ê na figura 1.

Uma armação assim descripta
é bastante fÍTme e conveniente pa-
ra as primeiras experiências. E"
necessário também fixar a base
por meio de dois pedaços de ba-
kelite ou ebonite que se seguram
na ponta das duas taboinhas men-
cionadas.

Fixem os bornes para antena,
terra e outras ligações de baterias
num pequeno pedaço de ebonite
que deve ser aparafusado na base
na parte opposta ao painel de mo-
do que sendo necessário uzar uma

® FIG 1

Modo de ajustar o painel a base
1 — verticaes ; 2 — base para mon-
tagem; 3 — base para montar os
bornes; 4 — Painel e sua armação.

caixa, seja fácil ao constructor
fazer tantos furos quantos os ne-
cessários na mesma para a passa-
gem dos fios de ligações.

Sobre osses nomes se escreve-
ram os seguintes signaes para de
futuro não fazerem confuzões: A,
no destinado a Antena; T, no de
terra; — A; +A; —B e+B. para
as baterias A e B. Ha bornes no
mercado que trazem já essas Ins-

eripções.

Quando nâo se procede a uma
construcção sem o auxilio de um
desenho heliographlco é bom lem-

brar que as ligações devem ser ae
mais curtas possíveis entre as dif-
ferentes peças que se vâo montar
e quanto mais curtas forem as li-

gações, melhores resultados se
obterão.

Modo de soldar os fios com as
ourellas dos terminaes que se em-
pregam no receptor. 1 — termi-
naes para os bornes; 2 e 5 — sol-

de-se, aqui; 3— barra ou fio de li-

gação; 4 — dobre-se a barra de
ligação.

Não devem também fazer mais
ligações collocando os fios paralel-

los um ao outro, devendo esses
correrem bem afastados e quando
tenham cruzamentos, sejam sempre
em angulo recto.

Uze sempre o fio de cobre esta-

nhado n. 12 ou 14, próprio para
esse fim.

METHODO DE INSTALLAÇÃO
CONVENIENTE

Geralmente, toda a peça de radio
de b&a qualidade se encontra hoje
no mercado provida dos bornes
necessários.

Existem também uma espécie
de terminaes, indispensáveis para
uma boa installação.

Produzem sempre um bom con-
tacto quer sejam soldados com o

fio quer hein apertado contra eile.

A figura 2 explica muito bem
o que queremos dizer,

A preparação de fios assim feita

evita muitos inconvenientes e de-

moras ao instai lar o receptor,

COMO SOLDAR BEM
A operação de soldar as ligações

ê um ponto importantíssimo se se
deseja obter bons resultados.
Não se deve uzar acido algum

como fundente, uze-se de preferen-
cia a solda que vem preparada com
rezina.

E' bom se uzar uma pequena
lâmpada de álcool como uzam os
ourives para obter um trabalho
limpo e perfeito.

Para soldar os fios aos termi-
naes, faça-se da seguinte forma:
perte-se o fio nas duas pontas do

terminal e em seguida segure-se

o fio pelo extremo livre e ponha-
se-o sobre a chama da lâmpada
pelo espaço de dez segundos até
que esquente o bastante para ao
tocar no ponto preciso com a solda,
da resina se desprenda uma gotta
desta cahindo sobre as partes
que se vão unir.

Tome-se novamente o tío e le-

ve-se-o á chamma até que a gotta
de solda funda outra vez invadin-
do todos os interstícios ao redor
rio fio.

Quando isto se realize, dexe-se-o

esfriar.

O ponto da soldagem nâo deve
estar muito quente forçando a sol-

da a escorrer e deixar mi o fio e
o terminal. Experimentando se po-
derá saber qual a temperatura ne-
cessária para tal.

O methodo descripto deve ser
appiicado a todas as espécies de
soldagens que se tenham de fazer
num receptor.
Antes de soldar, deve-se limpar

bem e se for possível raspar-se as
superfices das partes onde cahi-

f&3
Os "diais" ou

celluloide branco
pecto ao painel.

quadra n dos
dão melhor

li

rá a soldadura para que esta adlii

ra bem ao metal. Esta operação
é imprescindível quando se trate
de soldar fio com isolamento ok
quaes devem ser raspados ate que
fiquem brilhantes.

PRECAUÇÃO PARA NÃO QUEI
MAR AS VÁLVULAS

Depois que a Installação estiver
feita é conveniente revistal-a com
cuidado para haver segurança de
todos os fios e ligações estarem
em seus logares.

ITm mude aerrlea pintar á "me**»»" Fitando o « Mn par Mn iurtr.
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Quando se está montando um
receptor de válvulas, é conveniente
tomai' certas precauções antes de
experimental-o com o fim de não
queimal-os quando sempre aconte-
ce, havendo uma ligação mal fei-

ta.

Para evitar esae serio inconveni-
ente faça-se da seguinte forma:

1" — Colloqueni-se as válvulas
em seus respectivos logares, depois
ligue-se a bateria "A" aos bornes

f i — A; em seguida mova-se o
ríieostado e o filamento se accen-
derá se a instaliação estiver per-
feita.

2° — Dealiguem-se de seus res-

pectivos bornes os conduetores da
bateria "A" e ligueni-se então os
terminaes da bateria "B" e fazen-
do gyrar o rneostado ou o commu-
tador de baterias, o resultado será
que a válvula "não" ascenderá.
No caso em que a válvula se

accenda pela ligação da bateria
'A" com os bornes da bateria "B"
deve haver alguma irregularidade
na instaliação o que deve ser cor-

rigido antes de fazer funccionar
o receptor.

Não haverá perigo, entretanto,
tiuando se usar somente a bateria
"A" para esta prova, porem, desde
o momento em que se liguem as
baterias de alta voltagem "B"
cm seus respectivos bornes e a cor-
rente passe atravez dos filamen-
tos das válvulas, ellas se queima-
rão iminediatamente.
A placa daa válvulas requerem

uma voltagem entre 221|2 e 90
que se obtém da bateria "B" eni-

quanto que o filamento não neces-
sita mais de 1|2 a 6 volts segundo
a espécie de válvulas que se uze.

Portanto, deve-se ter o máximo
cuidado em não ligar erradamente
nenhuma das baterias.

Se o filamento da válvula não
se ilumina quando a bateria "A"
está ligada aos bornes da bateria
"B", ê que realmente estão bem
as suas ligações e pode-se proce-
der á prova do apparelho.

ANTENA E TERRA

A antena exterior deve ser em
fio nú e preferivelmente de fios

retorcidos (cabos), levantada o
mais alto possível e separada das
arvores, construcçõea de ferro ou
zinco, chaminés e fios eondueto-
res de corrente eléctrica. Também
deve estar completamente Isolada
cm todas as partes em que estiver
preza.

O comprimento da antena pode
variar de 20 a 25 metros por 8 a
10 de Cio de descida são os tama-
nhos mais convenientes.
Nos logares em que existam di-

ficuldades para ter um fio simples
em toda a sua extensão devem ser
collocados fios paralelios do mes-
mo tamanho porem de não maior
numero de metros do que o neces-
sário.

Devem ser separados entre si de
meio a um metro mais ou menos.
Quando não seja possível uma

antena exterior, consegtie-se sem-

pre melhores resultados tendo um
fio com isolamento em toda a ex-

tensão de um apartamento ou cor-

redor de habitação.

O conduetor de descida da ante-
na deve ser nella soldado muito
bem e ê preciso que seja de um diâ-
metro egual ou mais grosso do
que o da antena.

Portuguezii de nascimento, ini-

ciou a Sra. Margarida Simões os

seus estudos de canto em sua

terra natal.

Transferindo-se para o Brasil,

Liqui teve occasião de privar com
o velho e estimado maestro Pvo-
vezi, de quem recebeu proveitosos
ensinamentos já no apogeu do des-

envolvimento de sua bella e crys-

t;'.llina voz de soprano lyrico.

Com extrema facilidade seu ór-

gão vocal se desenvolvia ao ponto
de interpretar com rara facilida-

de os trechos mais ingratos de so-

prano ligeiro e d'ahi o extenso re-

pertório que conseguiu fazer em
pouco tempo de estudos.
Nessa epocha pertencia ao qua-

..

(Inundo ÍOr despertado nu* algum aunando lono, nâo a* esqueça de cltnr "Kleptron".



(Iro de artistas do Tlieatro Muni-
cipal, onde cantou sob a regência
de Mascagni a "igness" da Favori-
lii. de Donizetti, e outros papeis.
Em S. Paulo, ao lado do tenor

Beis e Silva, fez parte da Compa-
nhia Lyriea Brasileira, gue logo
iipós occupou o nosso Theatro Ly-
rico, o Municipal de Bello Hori-
zonte, Campinas, Santos e vários
t [teatros da capital paulista.

Tanto na "Gilda" do "Bigolet-
lo", na "Mimi" da "Boheme", co-
mo na "Rossina." do "Barbeiro de
Sevilha'', Margarida Simões al-
cançou justo e merecido suceesso,

Fez parte da Companhia Lyriea
Billoro, que em 1924 oecupoj o
Theatro João Caetano e da "Opera-
liadio", onde cantou "Rigoletto"
e 'Traviata" com formidável sue-
cesso, sob a direcção do tiiMfctro
Giaunetti.

Foi por algum tempo alumna do
maestro Piergili, de quem recebeu
proveitosos ensinamentos.

E' uma grande interprete do
repertório sacro e com notável
brilho cantou a "Tota Fulchra ",

ilu maestro Assis Republicano, na
noite da execaçâo do "Si;;Uu .\i y .

ter", de Rossini, em 1923, no In-
stituto de Musica, pela Associação
Brasileira de Canto.

Sua voz tem-se espalhado pelo
iirasil inteiro através das irradia-
ções da Radio Sociedade do Rio de
Janeiro e das sociedades congé-
neres.

POSTO DE SERVIÇO WILLAKD

O Posto de Serviço Willard, que
tão bons serviços tem prestado
aos amadores de radio desta, capi-
tal, sem contar a grande massa de
rliauffiur.i amadores e profissio-

naes. que o procuram, acaba de se
mudar para um prédio mais am-
plo c confortável, ã rua das Mar-
recas n, 13, onde continuará a go-
zar da preferencia de todos os
seus antigos freguezes.

Luiz Corção, seu inteBigente
creador, correspondeu desta ma-
neira ao interesse que lhe dispen-
sou a sua grande clientela, que se
resentia da falta de um posto de
at'1'ias dessa natureza.
Hoje em dia, qualquer possuidor

de uma bataria pôde ter seguran-
ça- de sua conservação perfeita,
desde que a inscreva gratuita-
mente no Posto de Serviço Wil-
lard.

E', como se v, uma organisação
"yankee", digna de todos os ap-
plausos.

Exposição de Raiem Recife

Està sendo organisarla, para os
começos de dezembro próximo, no
Recife, a primeira Exposição Per-
nambucana de Radio e Electrici-
dade e de accessorios que se rela-
cionem com o assumpto. A expo-
sição comportará as seguintes
subdivisões : apparelhos fabrica-
dos por amadores; apparelhos mo-
dificados por amadores; appare-
lhos fabricados por profissionaes
brasileiros ou por estrangeiros do-
miciliados no Brasil; apparelhos
de procedência estrangeira.
O certamen durara uma semana,

durante a qual haverá conferen-
cias, irradiações espeeiaes, etc, e

tem como escopo apresentar um
balanço do adeantamento ác Per-
nambuco no assumpto e incremen-
tar a propaganda do radio, espe-
.i.il ui ente na região do nordeste.

de que Pernambuco S a metrópole
A commissão central da exposi-

ção está a cargo dos seguintes ra-

diocultores: presidente, Dr. Carlos
Lyra Filho, deputado federal, di-

rector do Diário ác Pernambuco;
vice-presidente, Sr. Amadeu >>.

Coimbra, negociante, chefe da fir-

ma A. O. Coimbra & C; secreta-
rio-, Ur. Mário Mello, funecionario
da Repartição Geral dos Telegra-
phos. redactor do Diário âe Per-
.iniiíiuvo; thesoureiro, Dr, Luiz
Carneiro de Souza, negociante,
QÍièfe da firma Souza Ferreira &
Companhia.
Além destas, ha outras cominis-

soes necessárias á boa ordem do
certamen, compostas todas de ca-
vai liei ros de reputação illibada,
sendo que da commissão tectiníca
> presidente o Dr, Renato Barro-
80, chefe do districto telegraphico
de Pernambuco o presidente da
Radio Club do Recife.

Episódios de todo dia
UM COLLABORADOR NOVO

Gabriel do Annuncio, brasileiro

nulo, vaceinado, casado e portanto

maior de... 21 annos, sabendo ler

e escrever deante ou nâo do mi-

crophone, tomará de hoje em dian-
te conta desta secção sem prestar
contas a ninguém mesmo porque
nâo ê da nossa conta.

Gabriel, conhece coisas interes-
santíssimas que seus ouvidos têm
escutado de quasi todas as gentis
ouvintes da Radio Sociedade.

fcJlle as relatará pouco a pouco
nos Episódios de todo o dia" que
poderiam ser também de "Toda ;:

Noite", trazendo ao conhecimento
dos leitores de "Electron" que se
interessam justamente por assum-
ptos não technicos, ao contrario dos
ditos cujos que dão toda a vida
« mais dez annos para andarem
ás voltas com o sehema de um
circuito e outras iguarias.

GabrieL portanto, pertencerá ã
essa classe de leitores claesifica-

Na, categoria, dos desclassifi-
cados da technica.

!•:... ponto final.

Janto ao fiitcru v tia tetr... phmtes..,

— Alio! Central 2074? Fala
aqui uma "atssjgnante" (.?-).....

Transmitia agora. Valência!— Minha senhora , .

.

—: Seja gentil... Sou "assi-
guante". .

,

— Mas, minha senhora...— Fico á espera, hein! Ate
i o go

!

—Alio! Radio Sociedade? Trans-
mitia agora Serenata de Arle-

chino!

— Minha senhora . .

,

— Por Gigli!
— Minha . .

.

— Logo depois desse disco que
- tãO irrailiaudo!

— Na segunda parte...
— Fico á espera— Até logo!

— Allft C. 207-1? O Snr. não Ir-

radiou Valência!

— AUó! E a Serenata de Arle-
i bino que eu pedi?

Falaram duas vozes agradáveis,
dessas que entram pelos ouvidos
da gente com a maciez de um vel-

ludo. ,

.

Valência! Serenata de Arle-
chino!

Apenas, quando a primeira pe-

diu "Valência", já havíamos ter

minado a transmissão de musica
de dausa e estávamos em plena
irradiação de musica clássica. A
segunda, ao contrario, nos fez o
pedido ... ou nos deu a ordem
quando irradiávamos musica de
dansa.

eos ante as pontas do dile-

ma — ser gentil e misturar alhns

com bugalhos, ou manter o equi-
líbrio do desenvolvimento dos nos-

ftnímlo ttír (loBpertniti> par nlcmm 'innuncln nti«io, rifio mt esqueça de citar "ISlectron"*
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808 programnius e desagradar a
geni ilissimas ouvintes. ,

.

Ií
r

preciso que optemos pela ul-

tima. Isso de se transtnittir Ave-
Maria" de Gounod depois de "Va-
lência

1

' e antes de "Maricota de
tamancos", ou o preludio de Tan-
nhauser antes da "Sandália de
couro" e depois de "Na Bahia
leni.,,", positivamente deve dar
em salada indigestissirna. . . espi-

ritualmente falando... Aliás —
necessária é a resalva — nós não
iransmittirnos "Sandália" e ctra-

mlis semelhantes. .

.

O caso, pois, foge do âmbito dos
deveres de cortezia para se en-
quadrar perfeitamente entre aquel-
les que requerem a égide da hy-
giene. . . musical.

Saladas. . . no jantar. .

.

Para todos os pedidos oppurlu-

nos fica sempre ás ordens das
gentis ouvintes o velho amigo

Gabriel (lo Anniiwiti.

Postscriptvm — a Radio não
tem "assignantes"; tem sócios e

aescoiados. .

.

G. do A.
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oDnonooDo O ideal para broadeastings
Pelo Engenheiro Pierre J. Noizeux

onDocuonao

a
o

o

O presente artigo ria lavra do distinclo collaborador da
"Revista Telegraphica", Engenheiro Pierre «I. Noizeux, foi por cllc
próprio ideado e construído com magnifico» resultados posterior-
mente constatados

.

O seu principal feito foi o de construir um receptor eco-
nómico e de manejo multo fácil equiparável aos "ultras "e "su-
pers" de elevado preço. Inacessível portanto aos mais modestos
amadores

.

E* um apparelho fácil de armar e de fazer funecionar, de
giande Selectividade, sensibilidade e potencia, trabalhando com an-
tena de quadro ou antena interior, seni terra. Com antena exter
na é de grande alcance e possue além disso uma notável qualida-
de: não IRRADIA e por isso não incoinmoda aos vizinhos.

A "REVISTA TELEGRAPH1CA" que o publicou, reeom-
menda-o com particularidade e nós ao transcrevel-o, pedimos aos
que se dispuserem a consíruil-o, o obsequio de nos communicareio
os resultados obtidos, por meio de uma carta ou ligeiro cartão pos-

Pl
tal para fazermos remessa áquella congénere de Buenos Ayres.

D
O

D
O

O circuito HARTLEY tem pro-
vado sua efficieneia tanto em onda
curta como em onda de "broad-
eastíng". O receptor que aqui se
'i'"-<n/Yí. .' um aperfeiçoamento do
circuito HARTLEY. O acerescimo
de uma etapa de alta-frequencia,
Byntqnísada e neutraliaada, am-
plia suas boas qualidades. As
principaes características do SU-
PKR-HARTLEY são as seguintes:

a i Grande selectividade.
In Grande sensibilidade,
<•) Fácil de armar e manejar.
il ) Trabalha com quadro ou an-

tena interior, sem tomada de
t< rra.

e) Trabalha com qualquer typo
válvula sem modificações.
u Nau irradia,

ta) O emprego de condensadores
de "frequência em linha recta"
proporciona unia divisão uniforme

'lidas de "broadeasting" em
todo o "dial". Quando o SUPER-

HARTLEY está cuidadosamente
neutralisado, uma variação de 1 a
1,5 gráos dos condensadores per-

mite eliminar completamente uma
estação de modo que não somente
separa perfeitamente entre si as

Cuadno

Vista interior do Super-Hartley, vendo-se a collocação de todos
os elementos

"Kli-ctron" alo t«m «iibyín r-iw. exeepçKo da «rmpntMa d» «ena lellorr» * nnnnnrlnivtrk
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'ifi 1 — Ligações ib> Super-Harlley

estações porténnas, como também
permite escutar entre duas iTellas,
duas ou trez "hroadcastíngs" dis-

tantes sem interferência mutua.
fb) Poude-88 escutar com auto

falante todas as estagões anotadas
nu fac-simile do "dial?" da dtr
i figura 5). Além d'ísfio, depois de

noite, quando o tempo per-

mite, onvem-se numerosas esta-
ções de "broadeastíng" America-
nas. 1 1

1

'
:

i m .-=
. 1'xes cora bom volu-

me cm auto-falante.

'cl Seguindo as indicações da-
das, pode-se canstruil-o muito
vilmente e as pegas que lhes são
necessárias se encontram com fa-

cilidade a preços rasòavels, ao
iiieniado.

Ú manejo ê fácil, pois se encon-
tram sempre as estações no mes
mo ponto dos "diais". Para re-

cepção local, basta colocar as fle-

chas dos "diais" no ponto assígna-
lado para cada estação, Para dis-

tancia, tem um «o control critico

o "dial" da direita.

id) Recebem-se perfeitamente
com quadro as estações portinhas
a 50 kilometros da Capital com
muito volume no auto-falante.
Com antena interior de i á 5

metros, se podem receber esta-

ções a regular distancia sempre
com alto-falante, sem utilizar

terra.

Finalmente, com antena exte-

rior, o alcance da recepção é li-

mitado somente pelas descargas
atmosphericas mas em geral se

distingue a vok ou a musica no
telepaone encaixado no "jack" da

direita e se ouvirá perfeitamente
em alto-falante servindo-sc do
iludi" da esquerda.
Deverá se evitar o emprego de

uma antena demasiado longa, pois

ganharia em volume e Sé

perderia muito em selecção.

(e) Empregando "sehofcete" r.V
icílitaTá o emprego de qualquer

le de válvulas
ifi Finalmente este receptor

não irradia e não incommoda aos
vizinhos.

CIRCUITO ADOPTADO

\ figura da o detalhe do cireui-

- .
.dn A etapa de alta

esta nentralisada no seu próprio

circuito, economisando ainda uma
ligação entre os dois circuitos.

Não será necessário a deriva-

gfto do centro da bobina. O syste-

ma de neutral isação é inspirado

também no principio IIARTLEY.
O emprego de um condensador

de neutra li sacão proporciona as

seguintes vantagens:
Os dois controle* s&o hiáepcn-

' ntes, quer dizer, se se syntonisa

o circuito do detector Cdial" da

direita I sobre uma transmissão
qualquer com a reacção bem ajus-

tada c em seguida se syntonisa o

circuito de antena ("dial" da es-

(inerda). ao chegar ao ponto exa-

<T..-«W

lHF
íP*

l ^ yfe ^ ^P^ -

+l35 -i-90+^^;í|
~ 6 Ta

Antenr

Outro aspi-eto interior. Dctraz (las válvulas l" baixa e 2a baixa,

vêni-se os transformadores

"BW<rott" mfto tn bT^vcA^M. exoevçã* da lymvathlA d* lem l«ltorea e nn«Dfkn<H.
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óto a intensidade auginentará con-
sideravelmente sem ruido, como
acontece geralmente noa recepto-
res de alta syntonisada, nos quaes
se elimina d ruido por meio de uni
poteneiometro, com perda notável
Se intensidade.

Tão pouco se modificará a re-
acção nem se ouvirá nenhum
"click".

receptor «do irradia: Prova-
velmente não lhe interessa saber
se seu receptoi- irradia ou não, quer
disser, se aborrece ou não os seus
vizinhos com uns guinchos formi-
dáveis cada Tez ii ue" o senhor pro-
cura uma nova estação e será,
liorianto, agradável a elle saber
que o senhor adopta um appare-
iiio como este que não o incom-
:n miará,

i

PRINCIPIO DA NEUTRALISA-
ÇÃO

N'um receptor ordinário de unia
etapa de alta não neutralizado
(Fig. 2 Ai. a capacidade entre a
grade e placa trabalha como uni
pequeno condensador que deixa
passar facilmente as correntes de
alta frequência que chegam da
antena (Fig. 2 B). E' fácil com-
proval-o collocando uma válvula
queimada ou apagada na etapa de
alta. Ouvir-se-á quasi tão forte

Fig. »

como antes, porque os signaes
atravessam a válvula queimada
com toda facilidade.

Porám, se modificarmos o cir-
cuito da etapa de alta (Fig. 2 C),
coliocando entre a extremidade da
bobina e a placa um condensador
de capacidade egual á capacidade
interna da válvula, vemos que o
circuito está equilibrado (Fig. a
D). Os signaes que chegam da an-
tena encontram dois caminhos pei-
tei tamente simétricos e por conse-
guinte em opposição e se ncwt.ro-
Usam,

Mas, se no circuito C col loca-
mos uma válvula queimada ou
apagada na etapa de alta e faze-
mos gyrar lentamente o condensa-
dor de neutralisação, chega um
momento em que os signaes desap-
parecem por completo. O receptor
está então neutralisado. A capaci-
dade de neu tralisação é exacta-
mente egual á capacidade interna
da válvula. Se continuamos fazen-
do gyrar o condensador de neu-
tralisação, os signaes reapparece-
râo, pois já passou do ponto de
neutralisação. Cada valvuia pre-
cisa um ajuste differente do con-
densador de neutralisação, porém,
uma vez feito o ajuste, não é mais
necessário mexer nelle até se tro-
car de válvula.

CONSTRUCÇÃO DO RECEPTOR

Antes de tudo, o amador con-
structor deverá obter todas as pe-
gas enumeradas na lista junta ou
peças equivalentes. Recommenda-
mos empregar um material idên-
tico ao mencionado afim de poder
aproveitar os schenias explicativos
que fornecemos e para ter a segu-
rança de que os resultados obti-
dos sejam idênticos aos que obte-
ve o autor.

Applicando a pequena planta ao
painel, será muito fácil marcar os
furos necessários e com o diâme-
tro indicado.

(Continuai
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DO NOSSO M1CROPHONE

Um quidani telephonou-me ha
dias pergunta ndo-me porque a
Radio Sociedade do Rio de Janei-
ro transmittia musica de phono-
grapho emqnanto as restantes
diffusoras irradiavam musica de
discos.

Certamente queria brincar, ridi-
i iihmsando com o termo "phono-
grapho", hoje em dia somente em-
pregado aos apparellíos ordlnaris-
simos e antiquados, as irradia-
ções da Radio.
E respondi-lhe de mau liuinor

repel lindo o deboche.
O homemsinho desculpou-se ao

ponto de, mais calmo, eu lhe ex-
plicar que as transmissões da Ra-
dio Sociedade eram feitas por
meio de um braço de victrola, tal-
qualmente ao Radio Club do Bra-
sil e de modo diverso da Radio
Sociedade Mayrink Veiga, que se
serve de uma magnifica 'Sonora".
Entrou a fazer outras perguntas

e eu a responder-lhe, porque notei
o seu interesse em bem se infor-
mar.

Sobre a potencia da Kslac£j ila

Radio Sociedade, expllquei-llie que
era de 6 kilowutts nu primário e
actualmente funceionava com uni
kilowatt na antena; que a sua
sede era no Pavilhão Tchecosio-
vaco, na Avenida das Nações, e o
telephone, caso necessitasse de in-

formações mais detalhadas, era
Central 2074 e não 2073. como tei-

mava em dizer.

ia ter fim a nossa conversa
quando o meu interlocutor meu
cionou a fonte onde colhera todas
essas erróneas e maliciosas infor-

mações.
< ' rtificando-me depois da ver-

dade do caso, não fiz conjecturas
de espécie alguma, porquanto não
tinham razão de ser.

Só mesmo de propósito!

O Speaeker.

01t«r ih ca.»- de B.dlr- „ no»* «e "flecti*.» é . .*«« nw vailo.o .errlo "EUeemit".

_



12

AS^á

ION

PARA OUVIR,

ESTACÕES DISTANTES

O prazer de ouvir estacões real-

mente distantes está reservado so-

mente áqueBes que tofíiâm ppS
siveis as condições Eavoravi

I

recepções de grandes distancias.

ponto muito importante. E' con-

veniente que as baterias sejam

collocadas bem próximas do re-

reptor em uma prateleira em bai-

xo por exemplo. A collocação do

n 4*V H ^

Figura 2 -{1) mà installação, (2) Insfailação bôa com fio do

antena o de terra, curtos

Suppomos rpie o receptor seja

bom. não necessariamente um tio

muitas válvulas, porém, úte que

seja bem úiioiitódd s calculado,

Tm bem montado rêCebwr tfé

[feé válvulas, aa vézèÊ " cápáí de
alcançar distancias surprchcliileii-

tea dadas as boas condíçíÉèS e

oppòrtuiUdades

.

Sn ruralmente, uh mátoreSB rece'-

piores tem uma vantagem decisi-

va sobre os Outros, pois que nju

dám sobrepor obstáculos que os

menores não são capazes de
vencer.

liuas válvulas e bali-rias são
ie primeira importância. ííã-

líuzir o i-omprimenle dós GQttdu

dores que ligam as baterias ao
mínimo possível I lambem um

apparelho no aposento para obter
directa e curta ligação com a an-
i>iiu e terra .tem taínbem muita
importância. As ondas distantes
Vi podem ser alcançadas pela ai

tenção 'dos detalhes.'

Unidos âtmosphericos conheci-

dos também pelo nome de estáti-

cas sâo grandes obstáculos da na-

nuiW! para recepções distantes e

;ii> agora pouco se tem feito para
remediar a este Inconveniente. A
estatística ê ouvida durante a

maior parte do anno e está no seu
mínimo durante os meses do in-

verno. Para a estatística é indli-

fcrente o comprimento da onda e

quando o chamado "nivel da inter-

ferência estatística" for mais for-

te do que a força do signal, o re-

ceptor ficará completamente iso-

lado.

A interferência estática pôde
ser reduzida pelo uso dos recepto-

res, com antena de quadro e um
dos melhores meios encontrados
para apparelhos de antena é o uso
da sub-antena.

Este typo de antena feito de
conductores bem isolados e en-

terrados como mostra a figura,

mantém mais ou menos a mesma
força do signal que com a antena
aérea, A illustração mostra o meio
de installar essa antena.
O buraco deve ser de um metro

e meio de profundidade, e entre as
camadas de fio se collocam as ca-

madas de terra.

Para augmentar o alcance do re-

ceptor o adieionamento de um es-

tagio de radio frequência synto-

nísada, dará geralmente resulta-

dos surpreendentes com melhor se-

A '4

l
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Este espaço pertence a

Campanha cie Electron

O pagamento do annuncio aqui feito, re-

verterá em beneficio da installação de ra-

dio que será feita na 16.» Enfermaria da

—-— Santa Casa de Misericórdia —

I
Quem desejará occupal-o?

13

^E Indicador commercial de

I "Electron"

y — SU /! hs-Srftuvkt 1 1 Telefu

R- artigos iím Eleçtrfeidada e de
s Radio — Rua 1." de Março, S8

y — Fone u, TÍS:i:í .

á Ciímitii.fíiin y<i<-h,n<il >U Com-
y mttnleaçõei »em Fio — Artigos de

Q Radio e representação tios appa-

jg
relhos de G. Marconi — Rua doy Rozario. 139, 3o andar eom eleva-

ra tlur — Fone n, «143 e 5S93.

y Late ('arção — Representantes

g de Sirpmbejg-Carlson-VUIard-Ele-

g ctTfc Rvirlgeration Corp. — Rua
g de S. Pedro, 33 — Fone n . 4799.

S
—

'

£j mciedaOe Anónima Phttips ão

y Brasil — Válvulas para Radio i

m Cajcnpadas eléctricas para íllumi-

g nação — Rim Buenos-Ayres, edifi-

y cio do Banco Hollandoz — Fone n
R 3665.

iiais3aK2iK2iS3is3aKaK3ioiKaL

lectividade, alcance, e volume.
Depois de tudo feito, para mel lie

rar a installação temos outro fa-

cto)' importante a considerar, para
distante e este é o factor pessoal.

A todos apresentam-se os mes-
mos problemas e as mesmas difft-

culdades.

Temos que aprender a syntoni-
sar o apparelho; isto torna-se
mais fácil para uns do que para
outros. E' necessária grande pa-
ciência para aprendel-b e só a pra-
tica faz a perfeição. Não se deve
virar os diais e ríieostatos atoa.
E' preciso começar com as esta-

cões locaea tomando nota cuidado-
samente das posições dos diais e

dos rheostatos porque ás mesmas
posições serão relativamente as
melhores para as estações distan-
tes. Control de vernier ajudará

t

muito a syntonisar delicadamente,
porque um pequeno movimento no
dial ê bastante para diversas es-

tações ,

Depois que a estação desejada
for localisada, fácil será reajustar
os controls para obter o volume
máximo.

Contentando a dois...

A installação aérea mostrada na
illustração traz vantagens entre

dois visinhos que teeni o mesmo
difficuldades : m arranjar nina boa
problema a resolver.

Em muitas localidades acham-so

eol locação para a antena, todos

querem naturalmente rol locar a

antena na melhor direcção possí-

vel, eom o fim de ouvir o maior
numero de estações. Um pouco de
cooperação entre visinhos, e as dif-

ficuldades podem ser resolvidas

:

a antena de um sd fio sendo divi-

dida no centro com dois isolado-

res e um curto pedaço de tio ou

corda resolve a questão.

Mayrink Veiga & Cia. — Mate-
rial eléctrico é de Radio — Rua
Municipal, 21 — Fone n. 2722,

l,i(/íi,ni santos & CSoi— Exclu-
sividade em material de Radio —
Largo da Carioca, 6 — Sob. —
Fone — O. IS42.

Mestre e Blatgé ~- Electricida-
de. Radio Automóveis, etc. .. Rua
do Passeio, 48J54 — Fone C. £681.

Hí/iutiioii é ri,,. — Represen-
tantes da Radio Corporation e

Westingjjou.se C." — Rua General
Camará. 65 — Fone n. 2321.

rjmiWnw é Pia, - Ofítcinas
Graníticas para impressão de i-c>-

vistas, folhetos, theses, livros, car-
tões, etc. .

.

Perfeição e Rapidez — Rua Frei
Caneca. 24a — Fone X. 2684,

Radie 8o\ teàaãe — Pavilhão
Cçhecosíovaeo — Avenida das Na-
ções — Fone — C. 2o74.

CENTENÁRIO DE UM PIONEI-
RO DO RADIO

No anno próximo a Itália c*m-
memorarã o centenário da morte
de-Alessandro Volta com uma ex-
posição internacional que se rua-
i;«

!
rá„de_JIaip á Outubro de 1927.

Um fraude «ervlço pr.ttar A "Electron" citando' o i» iiií par toda uartu.
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As pulgas
Pelo Dr. Sebastião Barroso

As pulgas, males que nos
riiusnni, meio de «a com»

bater

Interrompidas estas palestras

pela estação theatral das operas
lyricas, vamos reeneetal-as

.

Em verdade é multo ma<s
agradável ouvir "Nerone" ou
mesmo o velho "Barbeiro de Se-

vilha" do que uma dissertação
sobre doenças. Mas si de um

I m.lt« ha o agradável, de outro
lado ha o útil. E é possuindo
boa saúde que se podo com pra-
zer assistir a um espectáculo
agradável

.

Proraettl, na ultima palestra,
umas notas instructivas sobre
umas tantas pragas domesticas
que constituem verdadeiros fla-

gelos para as donas de casa, so-

bre os males que nos causam,
sobre os meios de evitar — pul-

gas, percevejos, baratas e ou-
tros. Constituem apenas uma de-
zena cujo conhecimento podem
ser adquirido rapidamente, E
esse conhecimento é multo ne-
cessário para com effieacia se-

rem combatidas essas pragas

.

Comecemos pelas pulgas

.

Não preciso fazer-lhe a de-
scripção anatómica. Quem não
conhece a pulga ? Além disso, ha
para mais de 5 00 espécies. Cada
espécie tem preferencia por este
ou aquelle sangue quente. O cão
f.ein a sua pulga própria, o rato,
etc, têm outras. Evitam a
raça cavallar. Na falta do ani-
mal preferido, a pulga, quando
precisa de alimento, não escolhe
nem se põe com buscas, atira-se
ao primeiro ao seu alcance. Por
isso podem encontrar-se varias
espécies no mesmo animal, assim
como a mesma espécie de pulga
pode ser vista em varias espé-
cies de animaes . Das espécies
até hoje estudadas, cerca de
EiO % pica também o homem.
O homem tem também a sua
pulga própria.
mado por varias peças de con-
textura complicada . Quando

pica injecta certa saliva irritan-

te. Essa saliva é um phenomeno
constante a todos esses pequenos
animaes que vivem a chupar
sangue dos animaes maiores.
Ella tem por fim impedir que o

sangue se coagule na passagem
atravéz do canudo do ferrão, fa-

cto que impediria a parasita de
allmentar-se

.

A pulga põe uns ovos muito
pequeninos, de cerca de meio
niillimetro, de forma oval; vae
deitando-os por toda a parte
onde passa — na terra, nos po-

rões, nos soalhos, nos tapetes,

nos pêllos dos animaes, nas nos-
sas roupas , Em cada ovo gera-se

uma pequenina ''larva" alonga-
da, provida de um esporão em
uma das extremidades e do qual
se serve para furar a casca do
ovo, o que succede ao fim de 4

ou 5 dias. Esses ovos precisam
de legares seccos; a menoT humi-
dade os faz gorar

.

Salda do ovo a larva procura
também logares seccos e pulvu-
rulentoa onde encontra os ali-

mentos necessários, onde se es-

conde e onde se disfarça por ser

mais ou menos da mesma cor

.

Também pôde viver em objectos
de lã, roupas, tapetes. Vive de
quaesquer detrietos orgânicos
ou cellulas vegetaes sempre nu-
merosas nas poeiras,

Passa por uma muda ou trans-

formação, perdendo a casca e o
esporão terminal e ficando divi-

dida em 13 segmentos ou artí-

culos, no primeiro dos quaes está

a bocea, de organização compli-
cada. Nesse estado vae crescen-
do, movendo-se de um para ou-
tro lado, bem visível. Chegada
a certo ponto, a larva procura
um esconderijo, expelle todo o
conteúdo intestinal, torna-se
palllda, esbranquiçada, de movi-
mentos vagarosos, dobra-se ao
meio, tece em volta do corpo um
casulo ou capa e se deixa ficar

.

Após alguns dias mais o casulo
se abre e delle sáe a 'nympha".
Ter-se-hão decorrido 11 dias de-

pois que a larva saiu do ovo

.

A "nympha" é a principio
branca; vae depois tornando-se
mais escura. Ao fim de 12 dias
que se metteu no casulo, a nym-

^w^^^<^^vw^w^^wwvww^AArfV>^J^-~*^v%^>^

pha que já tem pernas e se pa-
rece com a pulga, transforma-se
no insecto perfeito, do tamanho
natural. Os insectos de meta-
morphoses completas saem das
nymphas já do tamanho defini-

tivo — a pulga, a mosca, o mos-
quito, etc., uma vez formados,
não crescem mais.
Ao todo, pois, é de 27 dias a

evolução total da pulga, em
geral

.

Como vimos, a pulga, em to-

das as suas phases, é amiga dos
logares seccos, pulvurulentos. E'
nas poeiras e detrietos seccos que
o ovo choca, que a larva se des
envolve, que a nympha perma-
nece, que a pulga dá preferencia
para o dfa . A humidade lhe é
nociva, a agua é fatal em todas
as phases de sua evolução

.

Durante o dia a pulga se re-

fugia nas frestas do soalho e ro-
da-pés. por baixo ou por entre os
pétlos ou tecidos dos tapetes e
capachos, na terra dos porões,
nas partes sombrias, mas seceas
da casa e do, quintal

.

Pica de preferencia á noite.
E' muito voraz; a todo instante
suga a sua victima. Tão glutona
que muitas vezes não dá tempo
a que o seja digerido e o expeli"
quasi intacto; com uma lente
pôde assistir-se á entrada do
sangue pela tromba e a sua salda
immediata pelo outro lado. São
os pontilhados vermelhos que se

encontram nas roupas — ao ser

picado o individuo passa a roupa
no logar no acto de coçar-se e
sobre a roupa fica a gotticula
de sangue caído na pelle

.

Loco que o animal morre e o

sangue deixa de circular, a pulga
im mediatamente o abandona.

Casa recentemente deshabita-
da enche-se enormemente de
pulgas provenientes dos ovos,
das iarvas e das nymphas nella

deixados. E' uma razão para que
a casa, antes de, novamente ha-
bitada, seja largamente lavada
com qualquer solução desinfe-
ctante (acido phenico, lysol) .

A pulga não é somente animal
íncommodo, mas altamente peri-

goso . As suas picadas são portas
abertas ás numerosas espécies de
micróbios que pela nossa pelle
andam á espreita de qualquer
opportunídade — O individuo
perseguido pelas pulgas vive
com o corpo cheio de espinhas,
feridinhas, perebas, furúnculos,
tumores. Podem certas pulgas
abrigar as formas larvarias de
umas pequeninas mas muito mal-
fasejas solitárias. Os coelhos e
os ratos contraem delias umas

r

roto" tem a eert«i tfl extto*
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doenças parasitarias graves pa-
recidas a certos protozoários.
Mas o peior mal que a pulga

nos pôde causar é servir de vehi-

culo ao micróbio da peste, rni-

íirobio que ella não Injecta, ma?
que engole com o sangue do rato
e elimina ainda vivos com as
suas dejecções sobfe a nossa
jieite .

Por tudo isso é" preciso com
bater as pulgas:

1" —' Directamente.
a) Lavando frequentemente a

casa, pelo menos uma vez por
semana, com remoção de todos os
moveis, para que nenhum ponto
deixe de ser attlngtdo, com bas-
tante potassa, lysol, creolina, etc.

O sublimado corrosivo não
mata pulgas. Convém também
irrigar os porões, os quintaes
nas partes mais seccas, os canos
e as suas vísinhanças. A vassou-
ra, levando para as frestas e Ir-

regularidades os ovos, as larvas,

us nymphas e as próprias pul-
gas, yae colioeal-os exactamente
onde melhores se criam . Pannos
bum idos ê que devem ser passa-
dos nos soalhos.

li i Banhando frequentemente
em soluções de lysol, de creoli-

na, etc, os animaes domésticos— cães e gatos . São elles prin-
cipalmente que trazem de fora
pulgas para a casa.

2" — Indirectamente.
a) Não tendo em casa ani-

maes de pêllo — cães, gatos, etc.

b) Movendo especial guerra
aos ratos e camondongos, não
deixando ao seu alcance a menor
partícula alimentar. Onde não
encontra alimentos o rato não
fica.

NA ÍNDIA

A Indiam Broadcastíng Co. Ltd.,

inaugurou as suas poderosas esta-

ções ãe broaãeaxtiny em Bengala e

Bombain.

O capital dessa poderosa com-
panhia § 112.000 libras, sendo 60

mil destinadas a s&bscripeão po-

pular e 2.500 reservados para os

importadores de apparelhos de ra-

dio e seus influentes membros orga-
nizadores .

Outras estações, a segnir, serão
inauguradas, obedecendo a um
único plano de controle.

Que vem a ser isto?

Geralmente o amador da radio-
telephonía, ainda de poucos conhe-
cimentos, leni a irléa i|íic eswiw
palavras, "Low loss", indicam bo-

binas de forma esquelética, for-

niinUih cio fio aú - rosso, ou um
circuito especial com uma bobina
exquesita, quadrada ou rectangu-
lar. Nada disso. As palavras
"low lana" significam "pequenas
perdas" e portanto um synonimo
de ''alta efficiencia "

.

Uma bobina que der "alta effi-

deneia" numa frequência de 750
kilos cyclos, correspondente a um
comprimento de onda de too me-
tros, não é efficíente pura uma
frequência de 7600 K. C, corres-
pondente a um comprimento de
onda, de -10 melros ou vice versa.
Geralmente nos comprimentos

de onda inferiores a 100 metros,
a maior efficiencia 6 obtida cons-
truindo bobinas com fios grossos,
mis e bem espaçados, cujo eompri-

mento é relativamente curto poi-

sei-em necessárias poncas voltas.
Si porém, com o fim de serem re-
'ltmttus as perdas devirias ;í capa
cidade, para um receptor de on-
das de 40Ò metros, fizermos uma
bobina com voltas espaçadas e de

fio nú, teremos como consequên-

cia uma enorme bobina cuja effi-

ciencia será muito inferior a ou-

Ira mais compacta Construída de

fio mais fino e isolado em algodão

ou seda.

Assim ,uma chamada "low
loss" ou antes uni componente
"low loss" uzado em um determi-
nado comprimento de onda, tor-

nar-se-á um "high-lor", ou pouca
efficiente, para um outro Isto não
significa que aão se deva empre-
gar condensadores ou outros com-
ponentes efficientes. Sempre é supe
rior a um que não o seja, levando
em conta o seu emprego adequado.

Radio Sociedade de Garanhúns

Estação receptora da Radio Sociedade de Garanhúns
Pela photograpbia se vê que é um neutrodimi Stnuiiborir-fiirlstui

Lelua ou mmiincf»* de "Ele clion" que certamente lhes la tereasario.
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Sr. Estevam Magalhães
IMÍIíOI XTAS:

1« — Podemos regular o appa-

relho deseripto no n. 32 da Revista

Radio, para ouvir Buenos Ayres ?

No caso affirraativo que fazer ?

2\ — No caso de aconselhardes

a ampliação em radio frequência,

o que melhor me indicaes no as

snmpto ?

RESPOSTA:
Respondendo aos ita 1 e 2, "Não".
Esse typo de circuito não ê

próprio para applicar a amplifi-

aQão em radio frequência.

seu apparelho Reinartz de 3

válvulas bem localizado em al-

guns bairros do Rio de Jaseiro,

como Ipanema, Leblon, Praia de

Icurahy e etc, poderá ouvir pelos

phones ou em alto falante um pou-

co baixo as estações Argentinas.

Em localidades que se acharem na
sombra das montanhas, onde as

ondas chegam enfraquecidas é bem
mais cliffic.il obter uma recepção

garantida e com os resultados

desejados.
Como deseja empregar cinco vál-

vulas, aconselhamos 2 estágios de
radio frequência, detector e, 2

estágios de baixa frequência. Este
apparelho ê no entanto de uma
construeção cuidadosa e de mane-
jo muito delicado, precisando bas-

tante habilidade e pratica para
utilizal-o efficien temente, porque

pois é necessário balancear ou
neutralizar os 2 primeiros está-

gios de radio frequência.
*

Sr. Pery Machado
Bom-Successo

—PERGUNTA:
Como e qual o circuito que po-

derei construir para usar bate-

rias de 22 1|2 volts e 4 pilhas see-

cas de 6 volts ?

Collocando mais uma válvula

para "alto-falante" é preciso mais
bateria ?

As válvulas são Radiotron 201 A

E com uma só não poderia ou-

vir S. Paulo e usar o alto-falante ?

RESPOSTA:
a l Um simples circuito rege-

nerativo como mostra a tigurf
annexa.

b) Sim. Desejando uzar a vál-

vula Radiotron 201 A de amplifi-
cação prema de 90 volts.

e) Pode em boas condições e

bem localizado ouvir S. Pauto, mas
não em alto-falante, para o que
se tomará necessário empregar
3 válvulas, e desde que deseja se

utilizar o Radiotron 201 — A cujo
consumo é de 0,25 amp. não con-

vém trabalhar com pilhas seecas

que para essas válvulas multo pe-

quena durabilidade conseguirá.
Seria mais conveniente uzar as

válvulas de typo económico de 0,06

amp. para appa relhos em que se

empregam as pilhas seecas. Indi-

caremos as válvulas Phillips 410
A, Telefunken ou Radiotron UV
199 ou VX 199.

Sr. Manoel da Silveira Bruni Jú-
nior

Villa de Tombos (Minas)
RESPOSTA:
Pela leitura de sua carta parece

que os ruídos que se ouve em seu
apparelho deverão ser causados
por contactos mal apertados nas
diversas ligações.

E' preciso corrigir cuidadosa-
mente todos os circuitos, apertan-
do os parafnzos r verificando to-

das as soldas refazendo as que
parecerem duvidosas. Não se es-

quecer de examinar os condueto-
res flexíveis internos bem como
os dos phones.
Experimentar os phones e con-

iluctores com auxilio de uma pi-
'; a. Ligando os conduetores ou
phones em serie com a pilha, só
devem ser observados ruídos nos
momentos de serem feitas ou des-

feitas as ligações. Se perdurar um
certo ruído depois da ligação effe-

. ô signal de defeito, bem
como a falta do ruido de ligar ou
desligar,

hniisiniiihiiiiuiiimj mi iiiit]i!iiNiiiiiit]NiiiiiiiintJr

ALMANACK DE RADIO
Ainda este anno surgirá o pri-

meiro Almanack de Radio brasi-

leiro, organísado por Amador
Cvsneiros, contendo informações
utilíssimas para todos os radio-

amadores telegraphistas e ouvido-
res de "broadeasting".

Será um volume de cerca de du-
zentas paginas, com capa em trl-

chromia e texto variadíssimo e

informativo.
Um óptimo livro para consultas

de assumptos de Radio.

Citar nua DAI* 1 &r ttadlr* i nf>mp de ,iT U*-iít roo" é . tKlar a ni vntiíiKO serviço D "Electran-",
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Representantes o depositários

Siemens=Schiickerí S. A.

Ríia 1° dç Março 88

Tel. Norte 5993 - Rio de Janeiro
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A melhor válvula para alio fallante.



:*^:feEzEEzE:3: 9<I||II::323S:

f

A

O apparelho Marconi de 8 válvulas "Super-Super" reúne to-

das as perfeições para Broadcasting.

O seu manejo é o mais simples possível podendo receber

qualquer comprimento de onda.

Quanto a sua regulagem é assombrosa pois os seus "diais" es-

tão marcados em comprimentos de ondas.

Bem afnossa secção m Brortastiní onde encontrarão n Super-Super em exposição
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